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Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 22-02-2020 
 

Gruppestyrelsens formand, Tonny Larsen, bød velkommen og indstillede til, at grupperådet valgte 

en dirigent. 

 

A. Valg af dirigent og referent 
Kandidat fundet. Henrik Weigelt blev valgt. Henrik konstaterede at rådsmødet var lovligt indkaldt. 

Dagsordenen godkendt. Hvorefter der var valg af referent. Kandidat Carsten Jacobsen blev valgt. 

Henrik gav herefter ordet til Tonny Larsen. 

 

B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

 

Beretning fra formand, Tonny Larsen 
2019. Har været et år hvor vi har fået vores micro-gren tilbage. Det er vi rigtig glade for, og det har 

betydet at vi er blevet lidt flere spejdere igen, faktisk har vi oplevet en lille medlemsfremgang i 

næsten alle aldersgrupper, det er rigtig godt, fordi det altid er sjovere når vi er lidt flere. 

 

Det betyder at vi også har brug for flere voksne ledere! og startkravene behøver ikke være høje, vi 

ønsker os en enkelt voksen mere i hver eneste aldersgren, kom og vær med! vi har det faktisk også 

som voksne sjovt i samværet med jeres børn, så hvis det at være en del af et fællesskab hvor vi 

hjælper hinanden imens vi har det sjovt, og hvis du kan li at være ude, så kom vi vil glæde os til at 

tage godt imod dig. 

 

Vi forsøger også at inddrage vores store trop og klan spejdere til at blive en del af lederfællesskabet, 

for selv om der er mange af de unge der på et tidspunkt rejser ud af byen, så er det ikke dem alle 

sammen, og det er ikke altid for evigt at de rejser. De har allerede en masse spejderviden og 

erfaring, og så kommer de med en dejlig masse skøre ideer som er med til at gøre det sjovt, 

inspirerende og givende at være spejderleder.  

 

Som en del af styrelsen har jeg den glæde at følge med i, ikke bare de aktiviteter og ture som bliver 

planlagt og afviklet henover et år af vores engagerede ledere, men også den omsorg der er for den 

enkelte spejders trivsel og udvikling. Vi har nogle fantastiske, ledere, som sammen tager ansvar for, 

at vores børn får del i spejderfællesskabet. De ligger et stort, frivilligt, ulønnet engagement, de tager 

ansvar, de er der for vores børn. Det vil jeg igen i år gerne sige dem tak for! 

 

Og derfor skylder vi forældre dem også opbakning!  

 

Vi skylder vores ledere, at vores børn hjemmefra ved, at vi forventer af dem, at de opfører sig 

ordentligt, vi forventer at de kan være rolige når der skal gives beskeder, vi forventer at de kan 

modtage en fælles besked, og vi forventer at de er indstillede på at være en god kammerat. 

 

Vi skal være rummelige, og vi skal være det på trods af omstændigheder, men vi skal ikke være det 

på bekostning af resten af patruljen. 

 

Og, så skal vi sørge for: at de er hernede til tiden, at de har meldt sig til eller fra, og at de har tøj på 

og udstyr med så de kan holde varmen. 
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Hvis vi sørger for det, så kan Spejderbevægelsen give vores børn og unge noget helt uvurderligt til 

gengæld. 

 

Et netværk uden for skole og andre præstationsrammer, med venner som for mange af dem vil blive 

for livet. 

Sociale færdigheder som, respekt for andre mennesker, en accept af at der er andre måder at gøre 

ting på, end den vi har hjemme hos os selv.  

Evnen til at samarbejde om en opgave, til at turde prøve noget nyt, at nytænke, og være kreativ. 

Evnen og modet, til at tage lederskab over en gruppe, og mindst lige så vigtigt,  

Sindet til at accepterer en kammerats lederskab over patruljen.  

Modet til at hvile i sig selv og stå ved sine værdier.  

 

Det er færdigheder som de udvikler her, i deres blå uniform, med deres kammerater, og deres 

spejderledere, og som vil være af stor værdi for dem resten af deres liv. Tør man her tilføje at også 

vores nuværende statsminister er formet af spejderbevægelsen.  

 

Fysiske rammer: 

Øverst på prioritetslisten står der bålhytte, det er et projekt til omkring 150.000, - som vi i et stykke 

tid i det små har arbejdet på at skaffe nogle fondsmidler til, det er ikke lykkedes endnu, vi har selv 

nogle af pengene, og vi håber at de bliver flere så vi kan realisere drømmen indenfor et par år. 

 

Saltbæk hytten: 

Vi har nu gennemgået det første hele år med Saltbækhyttens venner som forpagtere af Saltbæk 

hytten. Og det er som en start gået rigtig godt, der er overskud og vi skal snart afholde 

generalforsamling, og i forbindelse med det vil jeg gerne opfordre interesserede til at blive en del af 

foreningen.  

 

Der er lige nu omkring 14 medlemmer, i foreningen, der er valgt en bestyrelse med overvægt af 

personer med direkte tilknytning til DDS Esbern Snare gruppen. Foreningen Saltbækhyttens venner 

har overordnet 2 formål: 1 at drive, udleje og tage sig af Saltbækhytten. 2. at støtte DDS Esbern 

Snare gruppen. 

 

Det er nogle gode mennesker der allerede nu er i gang med opgaven, og det giver mig en rigtig god 

fornemmelse og tro på at det er den rigtige beslutning vi har taget, og at den på sigt vil være til stor 

gavn for gruppen. 

 

Spilopperne: 

Som de fleste af jer sikkert er bekendt med har vores samarbejde med Spillopperne ændret sig med 

årsskiftet, der er ikke længere nogen lørdags rute kørsler, til gengæld er der blevet nogle flere 

lørdag-søndags tømninger på genbrugspladsen, det er en naturlig udvikling ift. den måde 

Spillopperne modtager deres lopper på og det gør at vi også fremadrettet kan regne med et årligt 

tilskud fra dem i niveau 150.000 kr om året, penge som indgår i vores drift for at holde priser på  

medlemskontingent og ture nede. 

 

Vi er ikke bare glade for jeres hjælp med spildkørsel for spilopperne, den er helt afgørende! for at vi 

kan tilbyde vores spejdere det vi gør Med små 60 spejdere, kan i selv sjusse jer til hvad det betyder 

for det kontingent i betaler for en spejder. 

 

Jeg slutter hermed min formandsberetning. 

 

Beretning godkendt. 
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Beretning fra Mikro, Anja Berner. 
Vi er en nyopstartet gren for børn i 0. og 1. klasse. Vi startede i uge 43 i 2019. Onsdage fra 17-

18.30 

I forhold til tidligere, så har vi valgt at udvide mikrogrenen, så vi har 0. klasse med. Dvs. man er nu 

mikro i 2 år. Dette har vi valgt pga. ønsker fra børnene og for at hverve nye medlemmer, så ikke de 

starter andre steder.  

Det vil sige vi har udvidet, så vi nu har 2 år som mikro.  

 

Ledere:  

Grenleder er Anja, med god støtte og hjælp fra Lisbet som også er mikro leder. Vi har fast hjælp fra 

Caroline fra Troppen. Og ved sygdom og ferie har vi fået hjælp fra Johannes fra Klanen.  

 

Mikro'er: 

Vi har 6 mikro'er tilmeldt. Og et godt fast fremmøde.  

 

Hvad laver vi: 

Vi har startet med at lære hytten og grunden at kende, foruden selvfølgelig hinanden.  

Vi har snakket om hvad det vil sige at være spejder og en god kammerat.  

Til hvert møde øves samarbejde og det at arbejde i patruljer.  

Vores motto: Ingen kan alt, alle kan noget. Sammen kan vi mere.  

Vi har holdt forældre/søskende hygge til juleafslutning med lækker spejderlasagne.  

Vi har derudover haft klar dig selv, førstehjælp og et 1-1-2 forløb med masser af sjove øvelser og 

blod. Ved vores sidste møde har vi kigget lidt nærmere på hvem ham Baden-Powell er.  

 

 

 

Beretning fra Mini, Claus Riber. 

Medlemsudvikling. 

I løbet af foråret 2019 var der et stort frafald bland mini spejdere. Vi sluttede året med at kun at 

være 6 styk og 3 skulle vi aflevere til Junior.  En stor hvervnings indsats resulterede i at vi startede 

med 14 minier efter sommerferien. Lige nu er vi 9. 2 styk er blevet mikro spejdere, så der er brug 

for at vi får gang i hvervningen af minier igen. Vi har plan for at lave en ”tage en ven med”-dag. 
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Ledere. 

Vi har måtte sige farvel til Rene, som har været leder igennem 7 år, så vi følte os lidt grønne da den 

erfarne mand stoppede.  Lykke har været på standby siden sommerferien. Minimøderne er blevet 

rykket til tirsdag da det gave bedst mening for Tenna og Claus. Vi nyder stor gavn af sparring med 

junior spejderlederne, som har møde samme ugedag som minierne. 

I dag er vi 2 faste ledere Tenna Jacobsen og Claus Riber samt vores trofaste hjælpere som vi ikke 

kan være for uden: Lukas og Mathias.  

 

Hvad har vi lavet.  

Vi havde en fantastisk somme lejr til Thurøbund på Fyn, hvor der var viking tema og sejlads. 

Børnene blev udfordret med sejlads i optimist jolle og storebåde. Et lille hold på 5 spejdere og 2 

ledere. Vi kom alle hjem fyldt op med positiv energi. 

 

Efter sommerferien. Startede vi med mange nye spejdere og basis færdigheder. Så længe der er ild 

og mad er det en succes. Så vi har taget mærker som bål kok, Raftebygger, sav og kniv, en god 

gerning og vi er nu i gang med nørd. Vi har være på Harry Potter divisionstræf, hvor der var flere 

der skulle sove ude for førstegang og det gik rigtigt godt. Vi havde en god tur til Saltbæk hytten 

med pizza og hygge. 

Det vigtigste for os er at vi har det sjovt alle sammen, vi skal respektere og hjælpe hinanden. Vi 

bruger spejderloven som grundlag for vores tilgang til møderne. Vi lytter til børnene og deres 

ide’er, så bliver det sjovt for alle, og vi mærker at dette gør børnene mere engageret i det vi laver. 

Vi evaluerer løbende med børnene, og bestræber os på at lave en kort evaluering med dem efter 

hvert møde. Til spejder kan vi godt lave noget af det man normalt ikke må, som at lave pinde til 

spyd og kaste med dem, så længe vi stopper op og gør det under sikre forhold. Vi er for nyligt 

begyndt at arbejde i patruljer, og dette fungerer på nuværende tidspunkt rigtig godt. 

 

Beretning fra Junior, Peter Larsen 

Siden sidste rådsmøde har vi:  

Februar: d 23 -24 overnattede i jagthytte ved Jyderup hvor vi lavede skære brædder samt lækker 

mad med vildt. Marts: Patruljerne planlagde møde for hinanden. April: Forberedelse til 

Divisionsturnering. Divisionsturnering d 27-28 april på vikingecenteret Ulfborg ved Asnæs. Maj: 

Har vi været på Saltbæk og lave mad og lejrpladser. Juni: Har vi været på Saltbæk og lave mad og 

lave lejrpladser samt sommerlejrforældremøde. Juli: Vi var 5 spejder og 2 ledere på sommerlejr på 

Gillastugan et dansk spejdercenter i Sverige en times kørsel fra Helsingborg. Centeret ligger i 

Søderåsen nationalpark. Vi havde en god uge med etablering af lejrplads hike med overnatning 

vandretur til campingpladsens badeland. August: Farvel til juniorer der skal rykke op Oprykning på 

naturskolen velkommen til nye juniorer samt øksebevis kigge på patrulje kasser September: Mærket 

orientering samt divisionstræf. Oktober: Hikemærke. November: Riddertur til Sejerø i øs plask 

regnvejr super seje spejdere gik 9 km med rygsæk på en eftermiddag. Vi overnattede i shelter og 

spiste mad vi selv havde dehydreret. Sidste møde i november var vores traditionsrige julefrokost. 

Januar: Der har vi taget 2 mærker: trangia mærket samt kultur mærket Vi har siden sommerferien 

haft lidt mere vind i sejlene på medlemsfronten. Vi er pt ca. 12 juniorer men kan stadig sagtens 

være flere.  

 

Der blev forslået ”tag en ven med” møde fra forsamlingen. 
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Beretning fra Trop, Lisbet Andersen  

Januar 2019 – 14 tropsspejder, hvoraf en var på efterskole. Lederne – ikke nogen ændringer i 

forhold til tidligere år - Steen og undertegnede. Torben Hjulskov kalder vi på nå der skal bruges 

specifikke skills – og Henrik Weigelt deltager i vores ture. 

 

Foråret var fyldt med spejderfærdigheder – bl.a. besøg på brandstationen, hvor den store 

brandsprøjtes udstyr blev testet - et par patruljemøder som PL/PA planlagde og møder i divisionen. 

Der er også lige plads til en patruljetur og divisionsturnering, der dog blev lidt amputeret. 

Divisionsturneringen var planlagt til start på Røsnæs og slut i vores spejderhytte. Antal tilmeldte 

tropsspejdere fra divisionen var dog lille. Men lederne besluttede at gennemføre del af 

arrangementet – tropsspejderne mødte fredag aften på Røsnæs – satte bivuaker op og hyggede 

omkring bålet – STOR overraskelse – Pizza-Pedro kom med pizzabilen ind på pladsen. 

Tropsspejderne troede ikke deres egne øjne – men sulten var der ikke noget i vejen med, da alle 

pizzaerne var blevet serveret. Fredag aften var der ”natløb” – og efter morgenmaden var der lørdag 

formiddag løb til Røsnæs Fyr. Arrangementet sluttede lørdag til frokost i sne, storm og slud. 

 

Tænkedag og Sct. Georg var også en del af troppens møder i foråret 2019. 

I divisionen har troppen deltaget i fællesmøder med de andre tropsspejdere fra divisionen.  

Oak city Rally 2019 – YES – troppen fra Esbern Snare var med - Lynets Lys – start i første heat. 

Halløj det gik godt.  

Sommerferien 2019 – Forlev Spejdercenter – 10 tropsspejdere + Lisbet og Henrik – Ud at se med 

DSB i solskin. Valgte god lejrplads (fandt vi ud af senere på ugen) – opsætning af telte, bygning af 

spisebord. Mad på trangia og en masse spejderaktiviteter – det er sommerlejr. Også da der kom 

dobbelt skybrud / to dage i træk – flere af de andre grupper måtte i hast flytte alt grej i trailere – 

men vi lå tørt og godt. Til fællesaktivitet byggede tropsspejderne en fodboldbane - det var et hit. En 

hike med indlagt badning i sø var en stor succes. 

Ved oprykningen blev der afleveret tropsspejdere til klanen, der kom nye fra juniorgrenen – to 

stoppede – og troppen bestod derefter af 11 tropsspejdere, hvoraf en tog på efterskole. 

Forældremøder hos troppen – som altid – næsten 100% fremmøde - engagerede tropsforældre, der 

bakker op omkring troppens spejderarbejde – og ikke mindst spildkørsler, der blev fordelt. Der var 

ændringer i spildkørsel på vej fra Spildlopperne. Fra januar 2020 er der ikke længere indsamling 

hver første lørdag i måneden – ressourcerne koncentreres i stedet om tømning af Spild-containerne 

på genbrugspladsen – 11 weekend-tømninger – og dermed får DDS Esbern Snare samme beløb som 

hidtil til opretholdelse af gruppens gode økonomi. 

Teenagere får til tider sjove ideer – sådan er det også med de tropsspejdere vi har nu. Nyt mærke – 

PLASK – spejderne skal i vandet én gang hver måned i et helt år. Alle troppene spejdere – og en af 

lederne – springer glade i vandet en gang om måneden. (også når det er vinter…) 

 

PLAN – i efterårsferien var tre tropsspejdere afsted – en fantastisk oplevelse for alle – og det har 

givet blod på tanden til flere oplevelser udenfor gruppen. 

Efteråret bød på pionering – tropspejderne bygger et udekøkken til gruppen. Projektet bliver færdigt 

i foråret 2020. Ellers bød spejdermøderne indtil jul på spejderfærdigheder, fællesmøde med 
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tropsspejderne fra divisionen – og en af patruljerne planlagde bl.a. årets nissetur. Det blev til 

mærket ”Glamping” – (lejrliv med ekstra tryk på hygge, luksus og kreative løsninger) – på 

tropssprog betyder det: god mad inkl. dessert, masser af hygge, spil i stearinlysenes skær, 

pangelspil, chokoladeræs, svedehytte og en tur i bølgerne. På nisseturen blev der også taget mærket 

24-timer i sovepose. Det er en udfordring, når der skal graves jordovn…. 

Fakkeloptog er en fast tradition med stor deltagelse af tropsspejdere. 

Tropsspejdernes fremmøde – næsten 100% hver gang – tropsspejderne er engagerede, omsorgsfulde 

og rigtige teenagere med sjov og skæg. 

Til sidst – det er en fantastisk fornøjelse af være tropsleder for en flok skønne, unge mennesker. 

Fire år i troppen går hurtigt – og der sker en kæmpe udvikling i de fire år – fra rigtige teenagere til 

unge ansvarsfulde, næsten voksne spejdere. 

 

Beretning fra Klan, 2018-2019, Erik Juul Larsen 

 

Sidste år lovede vi en bålplads men vi er ikke kommet i gang, pga. udviklingen af ideen. Vi er rigtig 

gode til at komme med ideer og planer men vi er ikke så gode til at realisere planerne. Vi hjælper til 

ved nogle af gruppens turer samt støtter de ugentlige møder i flere af grenene. Vi er gået fra 8 til 12 

aktive klanmedlemmer siden sidste grupperådsmøde. Derfor er vores rum er ved at være lidt småt. 

Vi har planer om en renovering af vores rum/lokale. Til sommer planlægger vi road trip i Tyskland 

for at besøge Birthe som har været på udveksling til Esbern Snare. Vi har det hyggeligt og har 

fortsat en masse gode ideer. 

 

Beretning fra Gruppeleder, Henrik Weigelt 

 

Vi har i år holdt vores traditionelle arrangementer såsom tænkedag og Sct. Georgsdag samt 

gruppetur. I år gik gruppeturen til Andeby (beliggende på Røsnæs), hvor vi havde en hyggelig 

weekend. I september deltog gruppen i "bevæg dig" sammen med mange andre foreninger i 

Kalundborg. I oktober var det en stor glæde at vi igen fik startet vores mikrogren - det er lykkedes 

os at ændre fra faldende medlemstal til stigende medlemstal. Hvis vi skal lykkes på lang sigt, skal vi 

dog stadig søge flere til lederfællesskabet. Vores spejdergruppe er omkring 100 år og en af de 

begivenheder der er sket i den tid er at pige-og drengespejderne blev sammenlagt i august 1994, 

hvor "berlinmuren" faldt (den fysiske væg i hytten mellem pigerne og drengene). Dette blev i år 

fejret med et "sølvbryllup" hvor alle tidligere spejdere og mange andre var inviteret forbi hytten og 

havde en hyggelig dag. Udover gruppearrangementerne har der selvfølgelig været rigtig mange ture 

og aktiviteter i de enkelte grene.  

 

De enkelte grenes beretninger blev godkendt. 

 

C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 
Kasserer Lene Pedersen fremlagde regnskabet. 

Det faldene medlemstal er synligt i regnskabet. På udgiftssiden kan man se at Saltbækhytten er skilt 

ud. Ingen store ture i år men vi sparer op til dem som forventes i de kommende år. 
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Saltbækhytten er forpagtet ud til en forening kaldet ”Saltbækhyttens venner” for årligt 20 000 kr. og 

disse bliver modregnet i vores tilskud fra kommunen. Øvrige lejeindtægter i Saltbæk bruges til 

vedligehold samt at der nu løbende sker opsparing i foreningen ”Saltbækhyttens venner.  

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

D. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 
1. Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsats for indeværende år 

 

De seneste år fokus på materielle ting som hytten og bålhytte men i 2020 fokuseres på: 

 

1: Vi vil i 2020 være flere spejdere 

2: Vi vil styrke ledersammenholdet 

 

Udviklingsplanen blev godkendt af forsamlingen 

 

 

2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

Der var ikke yderligere at bemærke end anført under pkt. 1. 

 

 

3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

Kontingentet uændret og budgettet er lagt tæt op af hvad der blev realiseret i 2019, særligt i forhold 

til bortforpagtningen af Salbækhytten. 

 

På baggrund af dette vedtog grupperådet budgettet. 

 

F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under 

hensynstagen til §14.5: 
Henrik orienterer kort om fastsættelsen af bestyrelsesmedlem, hvor der foreslås, at gruppestyrelsen 

fremover består af: 1 formand, 6 forældre/særligt interesserede, 6 ledere, 3 unge i styrelsen. I alt 16 

medlemmer. 

 

Antallet til bestyrelsen blev vedtaget. 

 

G. Valg til bestyrelsen 
1. Bestyrelsesformand, kasserer og evt. øvrige forældre 
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1. Bestyrelsesformand:   Tonny Larsen  Genvalgt 

2. Kasserer:    Lene Pedersen  Ikke på valg 

3. Forælder   Carsten Jacobsen Ikke på valg 

4. Forælder   Lars Harder  Genvalg 

5. Forælder   Rasmus Ehlers Ikke på valg 

6. Særlig interesseret  Finn Larsen   Ikke på valg 

 

2 pladser blev ikke besat 

 

2. Valg af unge 

Ung i styrelsen Laura Knudsen – træder ud   

Ung i styrelsen Nicklas Frederik Jensen - træder ud 

1. Ung i styrelsen Patrick Sørensen – Ikke på valg 

2. Lukas Pedersen – nyvalgt  

3. Anton Bach Møller – nyvalgt 

 

 

3. Valg af ledere 

1. Gruppeleder  Henrik Weigelt Fast plads i bestyrelsen 

2. Tropsleder:   Lisbet Andersen Genvalgt 

3. Minileder:   Claus Riber  Ikke på valg  

4. Juniorleder:   Peter Larsen  Genvalgt 

5. Klanleder:   Erik Juul Larsen Ikke på valg 

6. Mikroleder  Anja Berner  Nyvalgt 

 

 

4. Valg af suppleanter 

1. Suppleant:   Åben                   

2. Suppleant:   Åben 

 

Ovenstående blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

 

H. Valg af gruppens repræsentanter til Korpsrådet  
1. a   Anja Berner 
2. b   Lisbet Andersen 

 

 

I. Valg af gruppens repræsentanter til Divisionsrådet 
Følgende blev valgt til divisionsrådet (19/3 2020): 

   Henrik Weigelt 

   Peter Larsen    

   Lisbet Andersen 
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J. Valg af revisor og revisor suppleant 
1. Revisor:    Randi Carlsen – desværre gået bort. Ny: Heidi Larsen 

2. Suppleant:   Hans Christian Andersen 

 

K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 
Ikke noget at berette. 

 

L. Eventuelt 
Diana, divisionschef, fortæller at der er et lederarrangement, 7/3 2020. Spejderfærdigheden i 

primitiv-spejd med madlavning. Min 16 år, så klanspejdere er velkomne. 

 

Henrik takkede af som dirigent, hvorefter Tonny overtog ordet: Håber I har fået et godt indtryk af 

vores aktivitet.  

 

Tonny takkede herefter for god ro og orden, og afsluttede mødet!  

 

Efter grupperådsmødet var der Tænkedag, hvor også en stor flok Knuder sluttede sig til. Finn 

Larsen og Mette Frederiksen overrakte Peter Larsen og Tina Klarskov Det Danske Spejderkorps 

særlige hædersbevisning med følge begrundelse (kort uddrag): Tina og Peter har udover deres store 

og mangeårige indsats for juniorgrenen i Esbern Snare, også fundet overskud til at hjælpe det 3. 

medlem af junior lederteamet igennem en flerårige sygdomsforløb. En kæmpe indsats, som vidner 

om spejdersammenhold og dyb medmenneskelig omsorg. 

 

Kalundborg d. 22. februar 2020 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Carsten Jacobsen  Tonny Larsen  Henrik Weigelt 

Referent   Formand   Dirigent 

 

Henrik
Stempel


